
Sonda nt. poziomu kształcenia i pracy Działów Obsługi Studenta. 

Streszczenie: 

Referat opisuje cel oraz sposób wykonania aplikacji internetowej służącej do opiniowania 
przez studentów uczelni. Opisuje sposób wykonania, przeprowadzenia sondy oraz plany 
rozwoju aplikacji w przyszłości. 

Sondę stworzono w Centrum Informatycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Chełmie przy ścisłej współpracy z Działem Toku Studiów (DTS). 

Cel stworzenia aplikacji 

Dynamiczny rozwój Uczelni w ostatnim okresie spowodował zwielokrotnienie kadry i liczby 
zajęć. Powodowani chęcią zapewnienia najwyższego poziomy kształcenia zostaliśmy 
zmuszeni do prowadzenia okresowych badań nt. poziomu prowadzonych zajęć na każdym z 
kierunków studiów. Pierwotnie w pierwszym roku kształcenia sonda była prowadzona w 
wersji papierowej i opracowanie wyników przebiegało ręcznie. Z uwagi na coraz większą 
liczbę zatrudnionych wykładowców i coraz większą liczbę zajęć przez nich prowadzonych 
niemożliwym stawało się szybkie przeprowadzenie w ten sposób sondy w całej uczelni 
i późniejsza analiza wyników. 

Ważnym też stało się aby „problem” sondy został zniwelowany na kolejne semestry, tak aby 
przy ciągłym rozwoju uczelni i tym samym liczby głosujących studentów nie powodował 
opóźnień przy przebiegu sondy. Staraliśmy się też aby aplikacja mogła być obsługiwana 
bezpośrednio przez DTS. Celem pracy było więc stworzenie systemu komputerowego 
zdolnego do szybkiego, prostego i niezawodnego przeprowadzania sondy oraz zdolnego do 
opracowywania w krótkim czasie wyników. Pamiętano przy tym o prostocie obsługi i 
zapewnieniu najniższych kosztów budowy. 

Dodatkowym celem było też ocenienie pracy Działów Obsługi Studenta. 

Technologia wykonania 

Mając na uwadze bezpieczeństwo i cene niezbędnego do wykonania „SONDY” 
oprogramowania zdecydowano się na wykorzystywanie oprogramowania dostępnego na 
zasadach licencji GPL. Otwartość kodu źródłowego gwarantuję nam swobodę wglądu i 
audytu oprogramowania. Darmowość wydatnie wpływa na koszt wykonanie całego systemu. 
Faktyczny koszt ograniczył się jedynie do kosztów robocizny, która została wykonana w 
ramach obowiązków służbowych. 

Do roli serwera użyto komputera klasy INTEL Pentium IV 2,6 Ghz z 265MB pamięci 
operacyjnej. Na komputerze tym zainstalowano system operacyjny Gentoo Linux. 

Podstawowym językiem programowania użytym w projekcie jest PHP działające pod 
kontrolą serwera www Apache. Jako miejsce składowania przetwarzanych informacji 
posłużyła baza danych PostgreSQL. 



Budowa systemu 

System „Sonda” składa się z trzech modułów: 

Pierwszy z nich służy do wprowadzania ocen przez studentów i składa się z kilku formularzy 
wypełnianych przez każdego studenta. Student najpierw zapoznaje się z pouczeniem 
następnie wybiera odpowiadający sobie semestr i kierunek kształcenia. Po dokonaniu tego 
wyboru ocenia wykładowców z którymi miał zajęcia oraz odpowiedni dla siebie Dział 
Obsługi Studenta. Tylko do tej części całej aplikacji ma dostęp student naszej Uczelni. 

Drugi moduł służy do wpisywania informacji w tabelach słownikowych. Pracownicy DTS 
wpisują tu min. listę pracowników, prowadzonych zajęć, treść pytań, obsadę zajęć na każdym 
kierunku. Dane te są później wykorzystywane do wyświetlania studentom pytań dotyczących 
wykładowców z którymi mieli zajęcia oraz do zestawiań wyników. 

Trzeci moduł służy do opracowywania wyników. Pracownicy DTS mogą za jego pomocą 
przeglądać i drukować gotowe zestawienia. Rodzaj zestawień odpowiada aktualnym 
potrzebom ale możliwe jest dodanie kolejnych w momencie powstania takiej potrzeby. 

Dwa ostatnie moduły są dostępne tylko po zalogowaniu. Osoby nieupoważnione nie mają 
więc dostępu do tej części systemu. 

Przebieg sondy 

Pierwszym etapem prowadzenia sondy było wprowadzenie przez pracowników DTS 
niezbędnych informacji w tabelach słownikowych systemu. Zostały uzupełnione dane nt. 
wykładowców, przedmiotów i obsady zajęć. Po tym etapie można było przystąpić do 
wypełniania sondy przez studentów. 

Student przystępujący do sondy otwierał podany przez prowadzącego zajęcia adres www pod 
którym była dostępna część studencka systemu. Strona ta była dostępna wyłącznie w 
pracowniach Uczelni. Średni czas wypełnienia odpowiedzi przez studenta wynosił około 15 
minut. 

Wydajność 

Podczas przeprowadzania sondy nie zauważono żadnych problemów z wydajnością. Mimo 
jednoczesnego wypełniania sondy przez trzydziestoosobowe grupy studentów aplikacja 
działała szybko i niezawodnie. 

Pewne opóźnienia pojawiły się w momencie przeliczania wyników. Fakt, że baza danych 
mysi przetwarzać ponad 40 tyś. ocen. spowodowało to w jednym z raportów 3-5 sekundowy 
czas oczekiwania na wynik. Był to i tak czas nieporównywalnie krótszy od ręcznego 
przeliczenia wyników. Opóźnienie wynikało z konieczności wyliczenia w tym raporcie 
średniej ocen z każdego pytania dla każdego wykładowcy. Średnia ocena była więc liczona 
około 800 razy, to właśnie charakter tego zestawienia powodował dłuższy czas oczekiwania 
na wynik. Pozostałe raporty generowały wynik poniżej sekundy.  



Podczas prac nad aplikacja nie było czasu ani możliwości przetestowania wydajności. 
Niemożliwym było też sprawdzenie wpływu różnego typu optymalizacji na wydajność. W 
momencie zakończenia sondy możemy sprawdzić wpływ np. stworzenia odpowiednich 
indexów na wydajność aplikacji. Szczególnie pomocne może okazać się odpowiednie 
skonfigurowanie rozmiarów buforów wyników zapytań. 

Plany na przyszłość 

Kolejne wersje systemy planujemy wzbogacić o szyfrowane kanały transmisji. Wprawdzie 
nie ma to wielkiego znaczenia w przypadku wypełniania ocen przez studentów, to jednak 
staje się ważne pracy w panelu administracyjnym. Planujemy też stworzenie systemu 
archiwizacji wyników dla późniejszych zestawień przekrojowych z innymi semestrami. 

Pewnym niedociągnięciem okazała się konieczność wpisywania przez studenta swoich 
danych osobowych. Mimo zapewnień o anonimowości wyników istnieje obawa że niektórzy 
studenci mogli nie wypełnić szczerze ocen wykładowcom. W kolejnej wersji sondy 
planujemy aby zastąpić formularz z danymi osobowymi formularzem do którego będzie 
wpisywany jedynie specjalny unikalny kod aktywacyjny. Kod będzie jednorazowo 
przekazywany każdemu studentowi przez prowadzącego. Prowadzący zaznaczy fakt pobrania 
kody na liście danej grupy. Unikalność kodu zagwarantuję, że każdy student będzie mógł 
wypełnić sondę tylko raz. Losowość przydzielonego kodu danemu studentowi zagwarantuje 
pełna anonimowość danego studenta. Kod aktywacyjny po zapisaniu wyników sondy będzie 
dezaktywowany. 

Cały czas dodawane są do systemu nowe zestawienia, planujemy również dodanie modułu 
generującego graficzne wykresy. Pozwoli to na lepszą prezentację zebranych danych. 

Cykliczność prowadzenia badań nt. poziomu kształcenia stwarza też konieczność stworzenia 
zestawień porównujących zmiany w ocenie na kolejnych semestrach. Pozwoli to ocenić 
trendy w zmianie pracy wykładowców i dziekanatów w kolejnych semestrach. 

Podsumowanie 

Prezentowana aplikacja spełniła swoje zadanie. Sonda przebiegła w sposób sprawny i bez 
większych problemów. Został więc osiągnięty główny cel jej budowy. Jednak jak każde 
oprogramowanie we wczesnym stadium budowy okazało się że trzeba dodać kilka 
funkcjonalności. 

 

 

 



 
Rysunek 1Formularz oceny danego wykładowcy 

 

 

 
Rysunek 2 Zestawienie ocen danego wykładowcy 
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